
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

 
Κωδικός μαθήματος: ΝΠ-35 

Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό 

Εξάμηνο σπουδών: 7ο  
Τύπος μαθήματος 

 

 Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 

Χ Επιστημονικής περιοχής (φαρμακευτικής) 

 
Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 4 

Θεωρία (ώρες): 3 
Φροντιστήριο (ώρες):  

Εργαστήριο (ώρες): 2 

 
Συντονιστής μαθήματος: Χρήστος Παναγιωτίδης, Καθηγητής 

Διδάσκοντες 

Χρήστος Παναγιωτίδης, Καθηγητής http://users.auth.gr/pchristo/ 
Θεόδωρος Σκλαβιάδης, Καθηγητής  

Λευκοθέα Παπαδοπούλου, Αναπληρωτής Καθηγητής 
 

Βοηθητικό προσωπικό: - 

 
Γνωστικοί στόχοι: Η εισαγωγή των φοιτητών στην ταχεία αναπτυσσόμενη τα τελευταία 

χρόνια «Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία», ώστε να αποκτήσουν γνώσεις στις βασικές 
έννοιες, τεχνολογίες και εφαρμογές της μοριακής βιοτεχνολογίας στις πειραματικές 

προσεγγίσεις στην παραγωγή φαρμάκων χρησιμοποιώντας, ένζυμα, γονίδια, γενετικά 

τροποποιημένους μικροοργανισμούς και φυτά. 
  

 

Δεξιότητες: Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση και 
κατανόηση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών. 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις. Λήψη αποφάσεων. Αυτόνομη εργασία. Ομαδική 

εργασία. Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον με συζητήσεις επί των θεμάτων βιοηθικής που 
ανακύπτουν από τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Προαγωγή της ελεύθερης, 

δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

Oι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται μέσα από συνδυασμό διαλέξεων και ομαδικών 
βιβλιογραφικών εργασιών που εκπονούν οι φοιτητές σε επιλεγμένα θέματα Φαρμακευτικής 

Βιοτεχνολογίας. Οι παρουσιάσεις των παραπάνω εργασιών βοηθούν να αναπτύξουν οι 
φοιτητές/τριες συνδυαστική σκέψη και δεξιότητες που σχετίζονται με την 

έκφραση/παρουσίαση επιστημονικών θεμάτων.  

 

Διδακτικές μέθοδοι: 
Διαλέξεις καθ’ έδρας, φροντιστηριακές ασκήσεις και παρουσιάσεις βιβλιογραφικών 

εργασιών. 

 
Περιεχόμενο του μαθήματος:  

Μοριακή Βιοτεχνολογία (Αρχές και Εφαρμογές) - Κλωνοποίηση, Ταυτοποίηση και Έκφραση 
γονιδίων για παραγωγή πρωτεϊνών – Συστήματα έκφρασης ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών 

(βακτήρια, μύκητες, φυτικά κύτταρα/φυτά, κύτταρα θηλαστικών και άλλων πολυκυττάρων 

ευκαρυωτών) - Προβλήματα σχετιζόμενα με την ποσότητα, ποιότητα (πρωτεϊνική 
αναδίπλωση και λειτουργικότητα) και καθαρισμό των ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών - 

Τεχνολογία Ενδοκυττάριας Μεταφοράς Ανασυνδυασμένων Πρωτεϊνών – Τεχνολογίες 
πρωτεϊνικής μεταγωγής - Μορφοποίηση Βιοθεραπευτικών Πρωτεϊνών - Φαρμακοκινητική - 

http://users.auth.gr/pchristo/


Φαρμακοδυναμική και Ανοσογονικότητα Βιοθεραπευτικών Πρωτεϊνών - Αιμοποιητικοί και 
Αυξητικοί παράγοντες  - Ιντερφερόνες – Ιντερλευκίνες - Ινσουλίνες, Αυξητική Ορμόνη και 

λοιπές πεπτιδικές Ορμόνες - Ανασυνδιασμένοι παράγοντες πήξης αίματος – Θρομβολυτικά 
- Θεραπευτικά και διαγνωστικά αντισώματα (δομή, ανάπτυξη, τροποποίηση, είδη) - Εμβόλια 

- Γενωμικές και λοιπές- ωμικές τεχνολογίες -Γονιδιακή Θεραπεία - Κυτταρικές Θεραπείες -

Αναγεννητική Ιατρική - Βιοθεραπευτικά προϊόντα και Βιοομοειδή - Ρυθμιστικά θέματα που 
αφορούν την ποιότητα, παραγωγή και έγκριση βιοθεραπευτικών - Βιοηθική και θέματα 

σχετιζόμενα με γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς που χρησιμοποιούνται στην 

παραγωγή βιοθεραπευτικών. 
 

 
Μαθησιακές δραστηριότητες:  

Παρακολούθηση διαλέξεων, φροντιστηριακών ασκήσεων και οργάνωση, συγγραφή και 

παρουσίαση βιβλιογραφικών εργασιών. 
 

Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης:  
Οι επιδόσεις των φοιτητών αξιολογούνται με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου 

(χειμερινό) ή στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου στις ημερομηνίες και χώρους που 

ανακοινώνει το Τμήμα. Ο χρόνος εξέτασης είναι 3 ώρες. Η βαθμολογία των γραπτών 
εξετάσεων αντιστοιχεί στο 90% του τελικού βαθμού, ενώ το 10% προέρχεται από την 

εργασία. Οι βιβλιογραφικές εργασίας κατατίθενται στους διδάσκοντες υπό μορφή κειμένου 
αλλά παρουσιάζονται και δημόσια από τους φοιτητές. 

 

Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση μαθήματος: 
Οι διαλέξεις και τα φροντιστήρια του μαθήματος γίνονται με χρήση ΤΠΕ (παρουσίαση με 

μορφή Powerpoint, διαδραστικές φροντιστηριακές ασκήσεις με χρήση Η/Υ,  βίντεο κλπ). 

Οι διαλέξεις του μαθήματος, ανακοινώσεις, βαθμολογίες κλπ. αναρτώνται στις ιστοσελίδες 
των διδασκόντων (Χρήστος Παναγιωτίδης, http://users.auth.gr/pchristo/, Θεόδωρος 

Σκλαβιάδης, http://www.pharm.auth.gr/el/faculty/37 και Λευκοθέα Παπαδοπούλου 
(http://www.pharm.auth.gr/papadopoulou/index.html), αλλά και στην ιστοσελίδα του 

Τμήματος Φαρμακευτικής (http://www.pharm.auth.gr/el). 

 
Διδασκαλία (Διαλέξεις/Εργαστήρια/Φροντιστήρια) 

Οι διαλέξεις και οι παρουσιάσεις των φοιτητικών εργασιών γίνονται με χρήση ΤΠΕ 
(παρουσίαση με μορφή Powerpoint, διαδραστικές παρουσιάσεις με χρήση Η/Υ, βίντεο 

κλπ). Οι διαλέξεις του μαθήματος, ανακοινώσεις, βαθμολογίες κλπ. αναρτώνται στις 

ιστοσελίδες των διδασκόντων. Η επικοινωνία των φοιτητών με τους διδάσκοντες γίνεται 
και με απευθείας συναντήσεις και, σε μεγάλο βαθμό, με χρήση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. 

 

http://users.auth.gr/pchristo/
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http://www.pharm.auth.gr/papadopoulou/index.html
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